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EUROPA. Realitat o ficció. Problema i solució

El dilema en què actualment es troba Europa planteja molts dubtes sobre el camí, o els camins, que cal
seguir. És el mateix model d’integració i de construcció europea el que està en dubte, enfront d’una crisi
en què Europa no està sabent donar solucions satisfactòries.
Per a uns, la majoria fins ara, es plantejava com un camí cap a l’eixida amb diversitat de matisos: “més
Europa”, “integració fiscal i financera”, “més Europa de la solidaritat i els pobles”... Per contra, han
sorgit veus contràries a l’estructura continental mateixa i plantegen solucions més dràstiques en el cas que
les coses no canvien.
Aquesta Universitat d’Estiu de Gandia de la Universitat de València, en el seu 30è aniversari, ha decidit
dedicar el seu període de reflexió a la idea d’Europa. Una aproximació a la realitat actual des del
coneixement, des de la ciència, des de l’anàlisi assossegat amb multiplicitat de visions i d’opinions. Tot
això des d’una perspectiva universitària, però també local, comarcal, autonòmica i estatal, que ens ajude a
situar els problemes en contextos reals i a buscar solucions possibles.
On va quedar l’Estratègia de Lisboa de l’any 2000? S’hi plantejava la preparació de la transició cap a una
societat i una economia basades en el coneixement, a més de polítiques per a cobrir les necessitats de la
societat de la informació, la investigació i el desenvolupament; altres prioritats se centraven en la millora
del model social europeu, la solidaritat, la protecció social, la cultura, la millora del medi ambient... La
realitat del present no és aquesta transició cap als models proposats, els quals veiem cada vegada més
allunyats. Però cal tenir present, entre els aspectes positius, una Europa que ha col·laborat, i molt, en la
millora de la nostra pròpia realitat; ens ha aportat riquesa, relacions, perspectives més àmplies. Ha fet
desaparèixer els enfrontaments bèl·lics dins de les seues fronteres, de tan ingrata presència al llarg del
segle XX...
Per a Paul Krugmann, premi Nobel d’Economia, “l’eixida de la crisi es troba bloquejada per la manca de
lucidesa i voluntat política”, paraules que podem aplicar a la nostra Europa immersa també en aquest
tràngol. Per tot això, la UEG desitja, en aquests moments de dificultat, col·laborar per a fer possible
aquesta lucidesa; perquè el coneixement és la nostra millor, o l’única, arma per a lluitar contra la pobresa,
per a apostar pel desenvolupament, per la solidaritat, per la democràcia. Els temps requereixen el diàleg
assossegat, la comparació d’idees, la recerca de respostes.
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